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    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

    เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562     
...................................................................... 

         ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  253  ในการ
ด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งที่มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น  มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 58  , 58/5  วรรค 5 และ วรรค 6  บัญญัติไว้ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย  ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  จึงรายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่ด าเนินงานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในรอบปีประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562   ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ  ในวันที่  11  ธันวาคม  2562   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  2562   เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และทราบถึงผลการด าเนินงาน  
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                 ประกาศ ณ วันที่  11   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2562 
 
 

                                                  
                                                 (นายสมัย   นครไพร) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    
                                          

 
 
 
 



 
ค าน า 

  
                    รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้  เป็นการสรุปผล
การด าเนินงาน  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560   มาตรา 253  ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน 
เปิดเผย   ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งที่มีกลไกให้ประชาชน        
ในท้องถิ่น มีส่วนร่วม ด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย และพระราชบัญญัติสภาต าบล      
และองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 58  , 58/5  
วรรค 5 และ วรรค 6  บัญญัติไว้    ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติ งาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภา    องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   ค าแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย   ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   โดยทุกโครงการ และกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้   ซึ่งได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน   เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์  และ
ความพ่ึงพอใจสูงสุด  และได้ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  การแก้ไขปัญหา    
จะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดในการจัดท าโครงการต้องท าให้ประชาชนโดยส่วนรวม 
ได้รับประโยชน์  จะมีการเตรียมความพร้อม  เพื่อด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
      คณะผู้บริหารน าทีมโดย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงได้จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติราชการ  ดังกล่าว  ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ประชาชน/ตัวแทนประชาชน  
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และทราบถึงผลการด าเนินงานบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เสอเพลอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในภาพรวม  เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
เสอเพลอ ณ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ส่วนที ่1                                                                                            

   
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562      

    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  253   ในการด าเนินงาน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน     ให้ประชาชนทราบ  รวมตลอดทั้งที่มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น  มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 58  , 58/5  วรรค 5 และ วรรค 6  บัญญัติไว้ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย  ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล      
เสอเพลอ   คณะบริหารน าทีมการบริหารโดย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   จึงได้จัดท าเล่ม
สรุปผลการด าเนินงาน  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม/ตัวแทนประชาชน  ฝ่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารต าบลเสอเพลอ  ตามรายละเอียด  ดังนี้                    

ก. วิสัยทัศน์  (Vision)  ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

              “ พัฒนาด้วยความโปร่งใส  ใส่ใจการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”   
        ข.  พันธกิจการพัฒนา (Mission) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีดังนี้ 

ข.  

1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน      
     เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน 
3.  ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และการเกษตรปลอดสารพิษ 
4.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการจัดการวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
5.  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6.  ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.  บ ารุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 

                          ของท้องถิ่น 
8.  ส่งเสริมและพัฒนา สตรีเยาวชนสูงอายุ และผู้พิการ 
9.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
10.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
11.  สร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
12.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           

           วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  1. ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืน 
  2. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ถูกสุขอนามัย 
  3. ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั่วถึง และเพียงพอ 
  4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดล้อม 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาดังนี้  
 

                ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้  5  ยุทธศาสตร์    
 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     1.1 แนวทางพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมเพ่ือการสัญจรและการขนส่ง 
     1.2 แนวทางพัฒนาระบบระบายน้ า 
     1.3 แนวทางพัฒนาระบบไฟฟ้า 
     1.4 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม 
     2.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมที่ดี และมีคุณภาพ 
     2.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณะสุขและการมีสุขอนามัยดี 
     2.3  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     2.4  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
     2.6  ส่งเสริมสนับสนุนชมุชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิต       
3. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
     3.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีอาชีพของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     4.1. แนวทางปรับปรุง และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                         
  
 ง.  การแยกผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
                    
                  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เป็นไปในทิศทางที่แน่นอน
ครอบคลุมภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  และสามารถด าเนินการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล     ได้อย่างเป็นระบบ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   นโยบายทั้งหมดนี้ที่ได้
แถลงให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ ได้รับทราบนี้  จะสัมฤทธิ์ผลได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณและการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณก่อเกิดประโยชน์สุขกับชาว
ต าบลเสอเพลอ  ครอบคลุมทุกนโยบาย ให้มากที่สุด  อาศัยความร่วมมือจากองค์กรอาชีพและองค์กรภาค
ประชาสังคม ผู้น า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  และพ่ีน้องชาวต าบลเสอเพลอ  เราจะ
มุ่งม่ันบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  สามัคคี  โปร่งใส  ด ารงความเป็นธรรมของคนในสังคม 
และคนในองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ พร้อมเสริมสร้างความผาสุกให้กับพ่ีน้องชาวต าบลเสอ
เพลอ  อย่างแท้จริง  จึงก าหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนต าบลเสอเพลอ  ดังนี้  
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1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 
2. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 
3. นโยบายด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยา

เสพติด 
4. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
8. นโยบายอื่น ๆ 

 
รายละเอียดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    

 
1.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
   1.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการแจ้งข่าวสารให้

ความรู้ ตรวจ       สุขภาพประจ าปี และการควบคุมป้องกันโรคติดต่อให้กับประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

   1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงองค์
ความรู้  ในการรักษาสุขภาพอนามัย  และการป้องกันโรคติดต่อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

   1.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทยและการรักษาโรคด้วยสมุนไพรต่าง ๆ 
   1.4 พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนให้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดทั้ง

ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย  เพ่ือรักษาสุขภาพอนามัยให้เหมาะสมกับวัย 
   1.5 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้พิการทุพพลภาค  ให้ได้รับการดูแลและมีความอยู่ที่ดีขึ้น 
   1.6 สนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีหลักประกันด้านอาชีพ/ด้านรายได้ และ

การเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (กู้ชีพ-กู้ภัย) 
   1.7 ส่งเสริมให้สตรีมีความเท่าเทียมและมีความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็นการใช้สิทธิส่วนบุคคล

และการร่วมด าเนินกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน 
   1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาภาค

บังคับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.9 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งต้นน้ า ล าธาร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ชุมชน 
   1.10 อนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านมี  ให้ประชาชนเข้าไปบุกรุกท าลาย  เพ่ือให้

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
   1.11 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบ ารุงดิน  ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช และการท า

การเกษตรกรรมอ่ืน ๆ  
   1.12 ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยจากสารพิษ 
   1.13 สนับสนุนการบ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ชุมชนพื้นที่สีเขียวเพ่ิม

พ้ืนที่ป่าให้แกชุมชน 
   1.14 ก ากับดูแลการรักษาความสะอาด การก าจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง แม่น้ าล าคลอง ที่อยู่

อาศัย และบริเวณท่ีสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
   1.15 จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ โดยการดูแลรักษาความสะอาด การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน 
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2. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 
2.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีความพร้อมในการดูแลเด็กปฐมวัย ทั้งในด้านสติปัญญา ทางด้านอารมณ์ 

และทางด้านสังคม 
2.2 พัฒนาด้านบุคลากร ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศิลปะในการดูแลเด็กปฐมวัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าศรัทธาแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
2.3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ด้านการศึกษา การกีฬา และการดนตรีให้แก่สถานศึกษาในชุมชน 
2.4 สนับสนุนบทบาทสถาบันบวร (บ้าน,วัด,โรงเรียน) เพ่ือให้ชุมชนได้เกิดความรัก ความสามัคคี มี

จิตใจที่โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
2.5 จัดอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพ่ือให้เข้าใจใน

หลักธรรมที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.6 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีการอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน 
2.7 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชนต่อไปได้

อย่างยั่งยืน 
2.8 สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีบทบาทและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.9 อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดการวางแผนวัฒนธรรม 

อันดีงามของบรรพบุรุษ 
2.10 จัดอบรมให้ความรู้ทีมงานผู้ฝึกสอนประจ าหมู่บ้าน  เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องของ 

                   กฎกติกามารยาทขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือน าไปฝึกสอน  เด็กและเยาวชนภายในหมู่บ้าน 
          2.11  สนับสนุนให้มีสนามกีฬา  และวัสดุอุปกรณ์การกีฬาประจ าหมู่บ้าน 
          2.12  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ  ทั้งในระดับหมู่บ้านระดับต าบล  ตลอด         

ทั้งการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างชุมชน  และองค์กรต่าง  ๆ  
 
    3.  นโยบายด้านความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยา

เสพติด 
 3.1  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมอาสาสมัครต ารวจบ้าน 
          3.2  สนับสนุน  วัสดอุุปกรณ์   เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัคร

ต ารวจบ้าน 
          3.3  จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครต ารวจบ้าน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร  ยานพาหนะ  

และเครื่องมือเครื่องใช้ประจ าศูนย์  และอ่ืน  ๆ  ที่จ าเป็น 
          3.4  จัดท าแผนป้องกันยาเสพติดในชุมชน  เผยแพร่ความรู้ของโทษภัยจากสารเสพติด    โดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล  การแจ้งเบาะแส  และการห้ามปราม  บุตร  หลาน  
เด็กและเยาวชน  เพื่อมิให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

          3.5  ให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ ให้ได้รับการดูแลบ าบัดรักษาอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงาน   ของรัฐ  เพ่ือให้ร่างกายกลับคืนสภาพปกติ  และสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมี
ความสุขตลอดไป 

 
    4.  นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          4.1  จัดให้มีอาสาสมัคร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  (อปพร.) 

4.2  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร  และยานพาหนะ  ในการปฏิบัติงาน  ด้านสาธารณภัย 
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    5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

5.1  ส่งเสริมให้ประชาชน  ได้เรียนรู้ถึงหลักการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ 
 พอเพียง  เพ่ือน าไปปฏิบัติในระดับครัวเรือน  เพ่ือให้มีอาหารไว้บริโภค  และลดรายจ่าย
ประจ าวัน 

           5.2  ส่งเสริมการออมในชุมชน  และกิจการสหกรณ์ 
           5.3  จัดหาทุนในการประกอบอาชีพ 
           5.4  อบรมวิชาชีพ 
           5.5  ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
           5.6  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  

 5.7  ส่งเสริมให้ชุมชน  มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค  ได้มีการ  
แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน 

 5.8  ส่งเสริมสนับสนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  และสนับสนุน
วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็น 

           5.9  สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรประจ าหมู่บ้าน  ในการส ารวจข้อมูลการเกษตร  
การแจ้งเตือนภัยระบาดของศัตรูพืช  การแจ้งเตือนภัยพิบัติ  และจัดท าแผนพัฒนาทางด้าน
การเกษตร 

           5.10  พัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน  และแหล่งน้ าใต้ดินมาใช้เพ่ือการเกษตร 
 
     6.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1  จัดให้มีและพัฒนาระบบคมนาคมให้ได้รับความสะดวก ครอบคลุมพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 
          6.2  จัดให้มีและพัฒนาระบบไฟฟ้าครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ตลอดจนไฟฟ้าสาธารณะ 
          6.3  จัดให้มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

6.4  จัดให้มีและพัฒนาระบบระบายน้ า 
 

     7.  นโยบายด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการ 
7.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน พนักงาน ลูกจ้าง อบต. มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
7.2  ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. 
7.3  บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน การท างานมีประสิทธิภาพ 
7.4  ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อบต. 
7.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
7.6  พัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง ให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมในการ
ท างาน 

          7.7 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต. ให้ประชาชนทราบ 
7.8  จัดท า/จัดหาอาคารที่ท าการ  และสิ่งอ านวยความสะดวก  จัดภูมิทัศน์ทั้งภายในภายนอกอาคาร      

ที่ท าการในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ 
 

     8.  นโยบายด้านอ่ืน  ๆ   
8.1   สานต่อนโยบาย โครงการอันเป็นประโยชน์ของชุมชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ภายในต าบลเสอ

เพลอ บริหารจัดการขยะให้เป็นรูปธรรม   
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จ. การจัดท างบประมาณ 

 
           ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  2562   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ่ายขาดเงินสะสม    
เงินอุดหนุเฉพาะกิจ ที่ได้ด าเนินการจ านวน  206  โครงการ    สามารถจ าแนกตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการที่ด าเนินการจริง 
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแล 

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ      และสิ่งแวดล้อม 
69 

2. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การ
นันทนาการและการกีฬา 

38 

3. นโยบายด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยาเสพติด 

4 

4. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

1 

5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 

1 

6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

24+29=53 

7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
 

13 

8. นโยบายอื่น ๆ 
 

2 

9. ครุภัณฑ์ 25 

รวม 206 

  
 

รวมโครงการที่ด าเนินการได้ทั้งสิ้น    206   โครงการ 
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แผนภูมิ  แสดงโครงการที่ด าเนินการในข้อบญัญัติ จ่ายขาดเงินสะสม                           

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
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ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครอง
ดูแลบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
นโยบายส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนาธรรม/การ
นันทนาการและการกฬีา 

นโยบายด้านความมั่นคงและ
ความปลอกภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน/การ
ป้องกันยาเสพติด 

นโยบายด้านการป้องกนั
และบรรเท่สาธารณภยั 

นโยบายด้านส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

นโยบายด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการ 

นโยบายอื่น ๆ 

ครุภัณฑ์ 
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สรุปโครงการที่ด าเนินงาน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  

 จ าแนกตามนโยบาย ได้ดังนี ้
1.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ     
   และสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.  โครงการดูแลห่วงใยผูสู้งอายุ/ผู้
พิการในชุมชน 

150,000  146,400  เพื่อดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ/ผู้
พิการในเขตชุมชน 

ได้จัดท าโครงการดูแล
ห่วงใยผู้สูงอายุ/ผู้พิการใน
ชุมชน  

2. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
และผูด้้อยโอกาส  

20,000 20,000 เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส 3 ครัวเรือน 

3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  15,300,000 14,900,400 เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุ  ผู้สูงอายุในเขตต าบลไดร้ับ
เบี้ย 

4. เบี้ยยังชีพคนพิการ  5,000,000 4,731,200 เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ  ผู้พิการในเขตต าบลไดร้ับ
เบี้ย 

5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 120,000 98,000 เพื่อผู้ป่วยเอดส์มีคณุภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตต าบล
ได้รับเบี้ย  

6. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ต าบลเสอเพลอ 

50,000 19,620 เพื่อพัฒนาศักยภาพ สตรี
ให้ได้รับความรู ้

สตรีในเขตพื้นท่ีต าบล  

7. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน(ออมวันละบาท) 

73,000 73,000 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน 

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

8. เงินสมทบกองทุนทดแทน 9,200. 9,200  เพื่อให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างผู้ประสบภัย 
เจ็บป่วย ตาย หรือสญูหาย
อันเนื่องจากการท างาน
ให้แก่นายจ้าง 

ลูกจ้างในส านักงาน 

9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์  184,000 
  
  

 153,000 เพื่อจัดหาเวชภณัฑ์ 
เคมีภณัฑ์ตา่ง ๆ ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ประชาชนในเขตต าบล 

10. ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว ์

16,800 15,213 เพื่อส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์

จ านวนสัตว์ในเขตต าบล  
เสอเพลอ 

11. ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

40,000 16,740 เพื่อป้องกันโรคระบาด 
จากโรคพิษสุนัขบา้ในพื้นที่ 

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

12. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ (สปสช) 

200,000 200,000 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

ประชาชนในเขตต าบล 

รวม 21,163,000 20,382,773   
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13. โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
โรคระบาด 

25,000 25,000 เพื่อป้องกันโรคระบาด 
พิษสุนัขบ้าโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนท่ี 

พื้นที่ต าบล      เสอเพลอ 

14. โครงการชุมชนสะอาดบ้านเมืองน่า
อยู่ภูมิทัศน์น่ามอง 

20,000  15,700  เพื่อมีน้ าใช้ในการอุเพื่อ
บริหารจดัการสิ่งแวดล้อม
ใน ชุมชน  

ทุกหมู่บ้านในต าบล 

15. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม   บา้นสง
เปลือย หมู่ที ่1 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบลเสอ
เพลอ 

16. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม       บ้าน
เสอเพลอ หมู่ที่ 2 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

17. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโนน
ขี้เหล็ก หมู่ที ่4 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

18. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 7 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

19. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านสง
เปลือย หมู่ที ่9 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

20. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านดง
สามสิบ หมู่ที่ 12 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

21. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านหนอง
นาค า หมู่ที ่14 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

22. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านสง
เปลือย หมู่ที ่16 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

23. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม   บา้นสง
เปลือย หมู่ที ่19 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

24. อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีนตามโครงการพระราชด าริ  
บ้านสงเปลือย หมู่ที ่1 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

25. อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีนตามโครงการพระราชด าริ  
บ้านสงเปลือย หมู่ที ่7 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

26. อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีนตามโครงการพระราชด าริ  
บ้านสงเปลือย หมู่ที ่9 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

รวม 150,000  145,700    
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่าย
จริง 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

27. อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนตามโครงการพระราชด าริ  บา้นสง
เปลือย หมู่ที ่12 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

28. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 14 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

29. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 16 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

30. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 19 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

31. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 1 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล      
เสอเพลอ 

32. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 2 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

33. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 4 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

34. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 7 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

35. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 9 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

36. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 12 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

37. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 14 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

38. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 16 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

  39. อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนน าเยาวชน To BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 19 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

40. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านเหล่า
กล้วย หมู่ที่ 3 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

41. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านเหล่า
กล้วย หมู่ที่ 5 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

42. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านเหล่า
กล้วย หมู่ที่ 6 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

รวม 95,000 95,000   
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

43. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเหล่า
กล้วย หมู่ที่ 8 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

44. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านเหล่า
กล้วย หมู่ที่ 10 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

45. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  บ้านเหล่า
กล้วย หมู่ที่ 11 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

46. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเหล่า
กล้วย หมู่ที่ 13 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

47. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเหล่า
กล้วย หมู่ที่ 15 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

48. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเหล่า
กล้วย หมู่ที่ 17 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

49. อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเหล่า
กล้วย หมู่ที่ 17 

10,000 10,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

50. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บา้นทองอินทร์ หมู่ที ่3 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

51. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บา้นทองอินทร์ หมู่ที ่5 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

52. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บา้นทองอินทร์ หมู่ที ่6 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

53. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บา้นทองอินทร์ หมู่ที ่8 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

54. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บา้นทองอินทร์ หมู่ที ่10 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

55. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บา้นทองอินทร์ หมู่ที ่11 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

56. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บา้นทองอินทร์ หมู่ที ่13 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

57. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บา้นทองอินทร์ หมู่ที ่15 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

58. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บา้นทองอินทร์ หมู่ที1่7 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดักิจกรรม 

อสม. ในเขต ต าบล     
เสอเพลอ 

รวม 115,000 115,000   
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

59. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บา้นทองอินทร์ หมู่ที1่8 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต 
ต าบลเสอเพลอ 

60. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 3 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต 
ต าบลเสอเพลอ 

61. .อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 5 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต 
ต าบลเสอเพลอ 

62. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 6 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต 
ต าบลเสอเพลอ 

63. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 8 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต 
ต าบลเสอเพลอ 

64. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 10 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต 
ต าบลเสอเพลอ 

65. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 11 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต 
ต าบลเสอเพลอ 

66. .อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 13 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต 
ต าบลเสอเพลอ 

67. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 15 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต 
ต าบลเสอเพลอ 

68. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 17 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต 
ต าบลเสอเพลอ 

69. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ 18 

5,000 5,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ/จดั
กิจกรรม 

อสม. ในเขต 
ต าบลเสอเพลอ 

 . รวม 55,000  55,000      

รวมทั้งสิ้น 21,578,000 20,793,473   
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2.นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.  โครงการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาการ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

30,000  30,000  เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้และ
เพิ่มพัฒนาการการ
เรียนรูด้ียิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่ต าบล 

2. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

1,019,200 994,580 เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาการ
ของเด็ก 

โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบล 

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึง
บริการภาครัฐส าหรับเด็กปฐมวัย 

 120,000  110,000 เพื่อลดภาระให้แก่
ผู้ปกครอง 

เด็กก่อนวัยเรยีนใน
ต าบลเสอเพลอ 

4. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)  

532,040 509,320 เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านการบริการ
สถานศึกษาให้เป็นไป
ด้วยความเรียนร้อย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบล 

5. โครงการธรรมะปฏิบตัิ (สวนะ) 40,000 30,000 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุก
หมู่บ้านในชุมชน 

6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์      
สวนมอญ(เข้าข่ายลูกเสือ-เนตรนารี) 

20,000 20,000 เพื่อเรียนรู้ในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบตลอดทั้ง
ความรักความสามคัคีใน
หมู่เหล่า 

เขตพื้นท่ีต าบล 

7. โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
ในเขต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,699,669 1,477,255.42 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และพัฒนาการของเด็ก 

โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบล 

8. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตต าบล 

2,716,000 2,605,000 เพื่อให้เด็กมีโภชนาการ
ที่ด ี

โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบล 

9. อุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม (เสอเพลอโมเดล) 

 50,000  30,000 เพื่อรองรับนโยบายของ
รัฐด้านการศึกษา 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลเสอ
เพลอ 

10. อุดหนุนการแข่งขัน(กีฬากลุ่มโรงเรียน
เสอเพลอ 

20,000 20,000 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
ความรักความสามคัคีใน
โรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียนใน
พื้นที่ต าบล 

11. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือพิธีการ ทาง
ศาสนา รัฐพิธี วันส าคญัทางศาสนา และ
วันส าคัญของชาติ อื่น ๆ 

20,000 
   

20,000 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

อ าเภอกุมภวาปี
หัวหน้าส่วน
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

12. โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ

95,000 95,000 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ประชาชน ทุก 
หมู่บ้านในชุมชน 

13. อุดหนุนโครงการประเพณีแหเ่ทียน
พรรษา 

97,000 97,000 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุก
หมู่บ้านในชุมชน 

รวม 6,458,909 6,038,155.42   
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

  14. อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

50,000 50,000 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ประชาชน  หมู่บ้านใน
ชุมชน 

15. อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีสวดมนต์ท านองสรภญัญะ 

50,000 50,000 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาทุกหมู่บ้านใน
ชุมชน 

16. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน/
เยาวชนต้านยาเสพตดิ 

150,000 149,800 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชนนักเรียน 
นักศึกษาทุกหมู่บ้านใน
เขตต าบล 

17. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทองอินทร์      
สวนมอญ (โครงการอบรมวินัยและ
คุณธรรมจริยธรรม) 

30,000 30,000 เพื่ออบรมเด็กเยาวชนให้
มีวินัยในตนเอง 

สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี 

18. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ใหม่สงเปลือยให้ได้มาตรฐาน    

132,000 132,000 เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบล      
เสอเพลอ 

19. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศิริชัยเจริญ ให้ได้มาตรฐาน    

291,000 291,000 เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบล      
เสอเพลอ 

20. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกศรีส าราญ  ให้ได้มาตรฐาน    

168,000 168,000 เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบล      
เสอเพลอ 

21. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองอินทร์ ให้ได้มาตรฐาน    

55,900 55,900 เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบล      
เสอเพลอ 

21. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สง
เปลือย (ค่าหนังสือเรียน) 

17,000 17,000 เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบล       
เสอเพลอ 

22. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สง
เปลือย (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

17,000 17,000 เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบล      
เสอเพลอ 

23. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สง
เปลือย (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

25,500 25,500 เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบล      
เสอเพลอ 

24. .โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สง
เปลือย (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

36,550 36,550 เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบล      
เสอเพลอ 

25. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย
เจริญ (ค่าหนังสือเรียน) 

   7,400  7,400 เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบล      
เสอเพลอ 

26. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัย
เจริญ (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

   7,400  7,400 เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบล      
เสอเพลอ 

รวม 1,037,750 1,037,500   
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลติ 

  27. 12.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศิริชัยเจริญ (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

 11,100 11,100  เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

28. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสิริชัยเจริญ (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

 15,910  15,910 เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

29. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกศรีส าราญ (ค่าหนังสือเรียน) 

5,800  5,800  เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

30. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกศรีส าราญ (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

 5,800 5,800  เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

31. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกศรีส าราญ (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

8,700  8,700  เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

32. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกศรีส าราญ (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

 12,470 12,470  เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

33. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองอินทร์ (ค่าหนังสือเรียน) 

7,400  7,400  เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

34. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองอินทร์(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

7,400  7,400  เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

35.. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองอินทร์ (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

11,100  11,100  เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

36. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองอินทร์ (ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

15,910  15,910  เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

37. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึง
บริการภาครัฐส าหรับเด็กปฐมวัย 

120,000  120,000  เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

38. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
เยาวชนต้านยาเสพติด 

150,000  150,000  เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลเสอเพลอ 

รวม 371,590 371,590    

รวมทั้งสิ้น 7,868,249 7,447,245.42   
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3.นโยบายด้านความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยาเสพติด 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 200,000 199,192 เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหต ุ

ผู้น าท้องที่ และ
ประชาชนในต าบล 

2. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
ภาวะเดือดร้อน/ภัยพิบัต/ิผู้ประสบ
อุบัติเหตฯุลฯ(เงินส ารองรา่ย) 

618,600+ 
110,000 

717,925 เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผู้ประสบภาวะ
เดือดร้อน 

ประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนในเขต
พื้นที่ต าบล 

3. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
ภาวะเดือดร้อน/ภัยพิบัต/ิผู้ประสบ
อุบัติเหตฯุลฯเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาต
ภัย 

10,383 10,383 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาต ิ

ประชาชนต าบล   
เสอเพลอ 

4. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 20,000 20,000 เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 

เด็ก/เยาวชน/กลุม่
เสี่ยง/ประชาชนใน
ต าบล 

รวม 958,983 947,500   

รวมทั้งสิ้น 958,983 947,500   

 
 
4.นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ-
กู้ภัย 

324,000 324,000 เพื่อพิจารณาหน่วยกู้
ชีพ-กู้ภัยต าบล 

หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย
ต าบล 

รวม 324,000 297,000   

รวมทั้งสิ้น 324,000 297,000   

 
 
5.นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุดี 
 

50,000 
  

48,962 เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช
พันธุ์ดี 

ในเขตพื้นท่ีต าบล 

รวม 50,000 48,962   

รวมทั้งสิ้น 50,000 48,962   
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6.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการก่อสร้างขยายความกว้างถนน 
คสล. ม.5 

63,000  58,000  เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน คสล. 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน
สวรรค์ ม.7 

462,000  425,000  เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน คสล. 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9  462,000  454,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน คสล. 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10  282,000  270,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน คสล. 

5. โครงการปรับปรุงถนนดินเสรมิผิวลูกรัง 
ม.10 สายวดัสามัคคสีมพร-ฝานโนน
ขมิ้น 

155,000 155,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนนดิน 

6. โครงการจดัซื้อยางมะตอย 100,000 100,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 292,000  292,000  เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน คสล. 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.19 113,000 113,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน คสล. 

9. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า พร้อมฝา
ปิด ม.14 

213,000 213,000  เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 

10.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเสน้
หนองนาค า-วังหน้าผา (ช่วงเหล่ากล้วย-
โนนสมพร) 

500,000 499,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนนลาดยาง 

12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 100,000 100,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนนลูกรัง. 

13. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 100,000 100,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนนลูกรัง. 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.17  500,000 
 
  
 

499,800 
          

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน คสล. 

 รวม 3,342,000  3,278,800      
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ล าดับ โครงการ  

(จ่ายขาดสะสม) 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

15. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 จากบ้าน
นายสวัสดิ-์นานายโกมินทร ์

100,000 100,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนนลูกรัง 

16. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 จากบ้าน
นายนิเวช-ประปาหมู่บ้าน 

50,000 50,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนนลูกรัง. 

17. โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามส านักงาน 
อบต.เสอเพลอ 
 

150,000 150,000 เพื่อให้มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน 

ส านักงาน อบต.เสอ
เพลอ 

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.6 
จากบ้านนางสอน-บ้านนางแถว 

100,000 
 
  
 

100,000 
          

 เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.
12  

283,200 
 
  
 

283,200 
          

 เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.
18 

270,000  
 

270,000  
  

 เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 

21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปดิ คสล. ม.19 จากบ้านนาย
เพิ่ม-ถนนสายหนองนาค าวังหน้าผา 

200,000 
 
  
 

200,000 
          

 เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ร่องระบายน้ า 

  งบกลาง  618,600       

22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล
เสอเพลอ ม.3,5,7,9 และ13 

 499,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

ถนน ลูกรัง. 

23. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังข้ามล าธาร  
สาธารณ (โนนขมิ้น)   

 65,600 เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสะดวกใน
การสญัจร 

พื้นที่ต าบลเสอเพลอ 

24. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองนาค า ม.14 

 40,352  เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค  

ม.14 

รวม 1,771,800 1,758,152   

รวมทั้งสิ้น 5,113,800 5,036,952   
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7.นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการและพัฒนา
บุคคลากรในองค์กร 
 

400,000 
  

358,250 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความเข้มแข็งของ
องค์กร 

การอบรมศึกษาดูงาน
ของบุคลากรใน
องค์กรทุกท่าน 

2. .โครงการประชุมประชาคมสัญจร 
 

10,000 10,000 เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

ประชาชนในเขต
ต าบลเสอเพลอ 

3. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.ระดับอ าเภอกุมภวาป ี

25,000 25,000 เพื่อเป็นศูนย์กลางรวม
ข่าวสาร 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

4. โครงการจดัหาวัสดุต่าง ๆ 2,983,500 2,460,667.3 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

5. .รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
 

330,000  254,705.9 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา
บริการฯลฯของแตล่ะ
ส่วนงาน 

ทุกส่วนงาน 

6. โครงการจดัหาค่าสาธารณูปโภค 
 

528,000 414,467.62   เพื่อจัดหาสาธารณูปโภค สนง.องค์การบริหาร
ส่วนต าบล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

7. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิี
การ 
 

90,000 75,330 เพื่อเลี้ยงรับรองต่างๆ การประชุม
คณะกรรมการต่างๆ 
ตามระเบียบกฎหมาย 

8. โครงการค่าตอบแทนเงินเดือน เงิน
เพิ่มต่าง ๆ สวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ ตามกฎหมายที่พ่ึง
ได้รับให้แกผู่้ปฏิบตัิงาน อปท. 

21,999,991 18,717,258 เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่
พนักงาน /ส.อบต. 

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.
ทุกท่าน 

9. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
 

100,000  46,854.70 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
เอกสารในส านักงาน/
บริการ 

ส านักงาน 

10. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ 
อบต.เสอเพลอ  

20,000 10,000 เพื่อน าผลประเมินมา
พัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการ
บริการให้ดยีิ่งข้ึน 

ผลประเมินประชาชน
ผู้มาใช้บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

11. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการใน
หรือนอกราชอาณาจักร 

300,000 223,809 เพื่อจ่ายเดินทางไป
ราชการในหรือนอก
ราชอาณาจักร 

ผู้บริหาร,พนักงาน
,เจ้าหน้าท่ี 

12. โครงการด าเนินการเกี่ยวกับแผนท่ี
ภาษีฯ 

200,000 200,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การช าระภาษ ี

เขตพื้นท่ีต าบล     
เสอเพลอ 

13. โครงการรณรงค์ปลูกจติส านึกไทย
หัวใจสะอาด 

20,000 20,000 เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดตี่อ
การปฏิบัติงาน/ต้านการ
ทุจริต 

ผู้บริหาร สมาชิกอบต.
ข้าราชการ พนักงาน 
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

รวม 27,006,491 22,816,342.52   

รวมท้ังสิ้น 27,006,491 22,816,342.52   
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8.นโยบายอ่ืน ๆ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยก
ขยะ  

20,000 9,900 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการขดั
แยกขยะอย่าง
ถูกต้อง 

หมู่บ้านในเขตต าบล
เสอเพลอ 

2. ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมลูฝอย 240,000 154,462 เพื่อก าจัดขยะใน
ชุมชน  เพื่อ
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

ทิ้งพื้นที่เทศบาล
ต าบลเวยีงค า 

รวม 260,000 164,362   

รวมทั้งสิ้น 260,000 164,362   

รวมทั้ง 8 นโยบาย 63,159,523 57,551,836.94   
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บัญชีครุภัณฑ์    

ล ำดับ
ที่ รำยกำร 

งบประมำณ  

 

คงเหลือ 

 

 

หมำยเหตุ 
งบประมำณ 

ทีไ่ด้รับ 

งบประมำณ 

ทีเ่บิกจ่ำยไป 

1.  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน  1 เครื่อง 21,000 20,900 100  

2.  โต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต +เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 10,000 9,000 1,000  
3.  โต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต +เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 13,000 12,000 1,000  
4.  ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตู้ 5,500 5,500 -  
5.  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 3 ซุ้ม 150,000 147,000 3,000  
6.  รถบรรทุก (ดีเซล) 1,075,000 933,500 141,500  
7.  พัดลมติดผนัง 18 น้ิว จ านวน 2 ตัว 3,000 3,000 -  
8.  .ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 1 หลัง 5,500 5,500 -  
9.  พัดลมติดเพดาน 48 น้ิว จ านวน 8 ตัว 16,000 15,200 800  
10.  .เครื่องพ่นหมอกควัน  25 แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง 118,000 118,000 -  
11. โครงหลังคารถบรรทุก 130,000 130,000 -  
12. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 495,000   494,554  446  
13. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง 22,000 21,900 100  
14. .เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 ชุด 2,500 2,400 100   
15. .โต๊ะอนุบาลพร้อมม้าน่ัง จ านวน 25 ชุด 62,500 57,500 5,000  
16. .โต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จ านวน 6 ชุด 39,000 33,000 6,000  
17. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU จ านวน 1 เครื่อง 28,600 28,000 600  
18. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000BTU 3 เครื่อง 97,200 96,000 1,200   
19. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 4 หลัง 22,000 22,000 -   
20. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน จ านวน 6 หลัง 33,000 33,000 -  
21. .เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งแบบสายสะพาย 1.4 แรงม้า จ านวน 

1 เครื่อง 
9,500 9,500 -  

22. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000BTU 2 เครื่อง 64,800 64,000 800  
23. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000BTU 1 เครื่อง 32,400 32,000 400  
24. พัดลมติดพนัง 18 น้ิว จ านวน 23 ตัว 35,000 34,500 500  

25. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000BTU 2 เครื่อง 64,800 64,000 800  

รวม 2,555,300 2,391,954 163,346  

 

รวมครุภัณฑ์ท่ีด าเนินการ จ านวน  25  รายการ 
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ผลการด าเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2562 

 

ล าดับที่ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ  
การเบิกจ่าย 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสงเปลือย ม.1 ซอยบ้าน
นางบัวภา พรหมสิทธิ์     

/   37,000 37,000 

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางเนตรดาว สุวรรณะ 
ไปสามแยกทางไปโคกสว่าง ม.3     

/   152,000 152,000 

 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากศาลากลางบ้านถึงบ้านนาย
เรือง บุตตะโยธี ม.4     

/   98,000 98,000 

 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนางพัชรี ปาราชิตร ถึง
บ้านนายเขียว พรหมทา) ม.8     

/   103,000 103,000 

 5. ก่อสร้างติดต้ังการ์ดเรล ถนนลาดยาง
สายหนองนาค าวังหน้าผา ช่วงระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านเสอเพลอ ม.2 กับบ้าน
โนนศรีสมพร ม.10 

/   208,000 208,000 

 6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่า 
ม.10 ไปบ้านโคกสว่าง 

/   117,000 85,000 

 7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.1 
สายหนองนาค าวังหน้าผา ช่วงหน้า
ร้านนพคุณค่าไม้ 

/   82,000 82,000 

 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้านโนนขี้เหล็ก ม.4 จาก
ศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนางพั้ว เขียว
ลุน      

/   175,000 175,000 

 9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด ม.5 จากหน้าวัดอมรินทา
ราม ไปโรงเรียนทองอินทร์สวนมอญ 

/   273,000 273,000 

 10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด ม.9 จากหน้าบ้านนาย
จ าเนียร เหง้าพรหมมินทร์ ถึงหน้า
ตลาดนัดวันศุกร์  

/   148,000 148,000 

 11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด ม.15 บริเวณสี่แยกหน้า
โรงเรียนโคกศรีส าราญวังหน้าผา ถึง
บ้านนางพรรณี วิเศษวุธ และก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด 
บริเวณหน้าบ้านนายอดุล มีศรี  ถึง
หน้าบ้านนางหนูเขต บุญเรือง 

/   289,000 289,000 

 12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด ม.18 จากหน้าบ้านนาง
ไพจิต บ่อชน ถึงสี่แยก  

/   83,000 83,000 

รวม    1,765,000 1,733,000 
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                               ผลการด าเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2562  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณ  
การเบิกจ่าย 

 13. โครงการซ่อมแซมบ่อพักน้ าท่อ คสล. บ้านสงเปลือย 
ม.1 ช่วงร้านนพคุณค้าไม้ 

/   30,000 30,000 

 14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด 
บ้านสงเปลือย ม.1 ซอยบ้านนางบัวภา พรหมสิทธิ์ 

/   104,000 95,900 

 15. โครงการก่อสร้างบ่อตกตะกอนระบบผลิตน้ าประปา 
บ้านสงเปลือย ม.1,9.16,19 

/   500,000 499,000 

 16. โครงการซ่อมแซมดินคันคูดินห้วยสามพาด ฝายบ้าน
เหล่ากล้วย ม.3 

/   121,000 121,000 

 17. โครงการฝายเปิด-ปิดน้ า คลองโนนขมิ้น บ้านโนน
สวรรค์ ม.7     

/   299,000 299,000 

 18. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บ้านวังหน้าผา ม.11  /   500,000 499,000 

 19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
บ้านนายหมุน ศรีระวงศ์ ถึงบ้านนายเบ้า บุญโยรัตน์ 
ม.8     

/   57,000 57,000 

 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายนิพนธ์ ถึงบ้านนางปราณี ม.12     

/   275,000 275,000 

 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
ซอยเจ็ดพ่ีน้อง บ้านหนองนาค า ม.14     

/   275,000 275,000 

 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง
บ้านนางนาวา บัวนาค ถึงศาลาประชาคม ม.16     

/   163,000 163,000 

 23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด 
จากบ้านนายสวาท พรหมสิทธิ์ ถึงบ้านนางบัวกี 
นภากุล บ้านเสอเพลอ ม.2      

/   273,000 273,000 

 24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด 
จากบ้านนายวิเชียร  เสรีรักษ์ ไปล าห้วยหนองแดง 
ม.17 

/   273,000 273,000 

รวมทั้งสิ้น    2,870,000 2,859,900 

รวม 24  โครงการ    4,635,000 4,592,900 
 
 

                 รวมจ านวน  24  โครงการ 
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ผลการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
    

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณรอ
การเบิกจ่าย 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองอินทร์ 

/   30,000 30,000 

2.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดใหม่สงเปลือย 

/   30,000 30,000 

3.เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
หลวงท้องถิ่น สายบ้านดง
สามสิบ ม.12 

/   4,970,000 4,955,000 

4. .เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
หลวงท้องถิ่น สายบ้านสง
เปลือย ม.9 

/   9,350,000 6,400,000 

5.ค่าก่อสร้างลานกีฬา (โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด) บ้านสงเปลือย ม.19 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอ
เพลอ 

/   2,575,000 2,475,000 

รวมทั้งสิ้น    16,955,000  13,890,000  
 
                รวมจ านวน        5     โครงการ 
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          ฉ.  ผลการด าเนินงาน 

            องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2562   จ่ายขาดเงินสะสม   และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เพื่อพัฒนาใน
เขตพ้ืนทีอ่งค์การ 

            บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐ  ภาคประชาชน  และ     
ภาคเอกชนในพ้ืนที่  จนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที ่            
และทั้งพ้ืนทีใ่กล้เคียง  โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  ตามนโยบายของผู้บริหารบัญญัติไว้  ให้นายก
องค์การ      บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  
ต่อสภาองค์การ   บริหารส่วนต าบล  เป็นประจ าทุกปี ตามนโยบาย  ดังนี้ 

 
 1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ       
              และสิ่งแวดล้อม 

  2. นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 
   3. นโยบายด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/ 
                         การป้องกันยาเสพติด 
   4. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  5  นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ  
  8. นโยบายด้านอ่ืน ๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 
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                                                                                                                35 
                 
      

1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล้อม    
           -โครงการดูแลห่วงใยผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน   
 

  

 
 

                     - โครงการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

                                                           
                                                                   
                                                                           
 
 

ภาพประกอบ  โครงการต่างๆ                                
ตามผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณปี 2562  
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             -จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

           

    
             

                      
                      -เงินสมทบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 
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          -ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
   

                 

                                                    
 

            
           -โครงการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อบต.เสอเพลอ 
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         -โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคระบาด 

 

         
 
 
            -โครงการชุมชนสะอาดบ้านเมืองน่าอยู่ภูมิทัศน์น่ามอง 
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                   -อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

 

 
 
 

 
                 -อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา     
                                                   

            
          
 
 
 
 
 
 
 
 



-31- 
 

                       

                     - อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญบ้ังไฟ 

    
                
                

                                                               
 
                      -อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 
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       -อุดหนุนโครงกำรค่ำยเยำวชนอบรมวนัิย คุณธรรม จริยธรรม 

 

                 - โครงการลานบญุลานธรรม 

 
                 

    3. นโยบายด้านความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/การป้องกันยาเสพติด                        
                   -โครงการปอ้งกันอุบัติเหตุทางถนน 
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 -โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 

 

                        
 
-โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภาวะเดือดร้อน/ภัยพิบัติ/ผู้ประสบอุบัติเหตุฯ 
 

 
 
            4. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           -โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 
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      5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ                  
 
            -โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี 
 

   
 

               
       6. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาด้านระบบเส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนส่ง 
 

         -โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดใหม่สงเปลือย,วัดศิริชัยเจริญ, บ้านโคกศรีส าราญ, บ้านทองอินทร์ 

 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.7, ม.8, ม.9, ม.10, ม.12, ม.13, ม.17, ม.19 
 

                                              
  



-35-             
           

          -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.3, ม.5, ม.2 ,ม.10 
 

 
 

 
        -โครงการก่อสร้างร่องรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ม.6 ม.9 ม.12 ม.15  ม.17 ม.19 
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                         -โครงกำรซ่อมแซมถนนลำดยำงเส้นหนองนำค ำ - วงัหน้ำผำ 

       
 

                            -โครงการจัดซื้อยางมะตอย 

 
 

              -โครงการซ่อมแซมคันคูดินห้วยสามพาด ม.3               
             -โครงการฝายเปิด - ปิดน้ า คลองโนนขม้ิน ม.7 และ ก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.11 
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           -โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.11 

 
                                                                                                        

               -โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภาวะเดือดร้อน/ภัยพิบัติ/ผู้ประสบอุบัติเหตุฯ 

 
                          
 7. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 

 

               - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคคลากรในองค์กร 
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                       -โครงการประชุมประชาคม เพื่อการพัฒนาแผนท้องถิ่น 

                           
                      
         -โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกไทนหัวใจสะอาด   

              
                                                                                                 
                   -โครงการจัดหา/ปรับปรุงพัสดุ/ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ส านักงาน 
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 8. นโยบายอ่ืนๆ    
  -โครงการก าจัดขยะมูลฝอย 

         

 
              
              - โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะ 
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                   โครงการต่างๆ และกิจกรรมที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ                            
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          ผลการด าเนินงานอ่ืน  ๆ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้จัดท าโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี, จ่ายขาด
เงินสะสม,  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ  2562  ด าเนินงานในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความ
ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชน  ในพ้ืนที่  จนโครงการต่าง 
ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในเขตพ้ืนที ่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  สามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสอเพลอทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

        จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

                                                   (ลงชื่อ)    
                                                              (นายสมัย  นครไพร) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 


